
w sprawie: 

ZARZĄDZENIE NR 223/2016 
BURMISTRZA Opoczna 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z 
zakresu administracji rządowej na rok 2016. 

Na podstawie Uchwały Nr XVll/161/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 
stycznia 2016 r. w sprawie „uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2016" z 
późniejszymi zmianami oraz art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, 
z 2014 r. - poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. - poz.238, poz. 
532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189,poz.1190, poz.1269,poz.1358, poz.1513, 
poz.1830, poz.1854, poz.1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Burmistrz 
zarządza co następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan po zmianach stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan po zmianach stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Plan dochodów zadań zleconych 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 223/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 grudnia 2016 roku 
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Dotacje celowe otrzymane z bua_ .u państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząa_ „ej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami 
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57 ooo.oo 

1 324,00 

o.oo 

I Razem: I 32 056 953,as] 

SK (;~.fi!NV ---~-l 

~a Bąk -_, 



Plan wydatków zadań zleconych 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 223/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 grudnia 2016 roku 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 685,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 977,27 

4120 Składki na Fundusz Pracy 131,92 

421.0 Zakup materiałów i wyposażenia 464,04 

4300 Zakup usług pozostałych 198,06 

4430 Różne opiaty i składki 372 814,57 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 303,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 725,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 559,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 061,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 744,00 

4260 Zakup energii o.oo 
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 

4300 Zakup usług pozostałych 16 ooo.oo 
4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 ooo.oo 
4410 Podróże służbowe krajowe 2 462,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 773,56 

4120 Składki na Fundusz Pracy 110,26 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 461,18 
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Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych 

Podróże służbowe krajowe 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 
do sektora finansów publicznych 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup środków dydaktycznych i książek 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 
do sektora finansów publicznych 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup środków dydaktycznych i książek 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

$wiadczenia społeczne 

3 105,00 

305,98 

26,71 

1 780,00 

1 429,75 

1 120,28 

95,28
1 

4 281,75 

9 301,33 

1 523,41 

138 618,51 

14 281,73 

1 370,60 

122 743,67 

655,00 

18 624 850,00 



4010 Wynagrodzenia osobowe pracow111ków 186 011,001 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 348,ool 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 648,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 062,00 

4260 Zakup energii 6 920,00 

4270 Zakup usług remontowych 500,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 

.4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 044,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 206,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 524,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 ooo.oo 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 931,40 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 068,60 

-\,~~ 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 774,00 

3110 Świadczenia społeczne 10 485 772,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 539,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 770,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 918,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 515,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 790,00 

4260 Zakup energii 4 ooo.oo 

4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 005,00 

4410 Podróże służbowe krajowe o.oo 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8474,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250,00 



3020 ·!Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o.oo 
-

311 O 1$wiadczenia społeczne o.oo 
-

401 O !Wynagrodzenia osobowe pracowników o.oo 
-

411 O I Składki na ubezpieczenia społeczne o.oo 
-

4120 !Składki na Fundusz Pracy o.oo 
-

4170 !Wynagrodzenia bezosobowe o.oo --
421 O !Zakup materiałów i wyposażenia 795,00 

-
4260 !Zakup energii o.oo 

-
4270 !Zakup usług remontowych o.oo 

-
4280 !Zakup usług zdrowotnych o.oo --
4300 !Zakup usług pozostałych 336,00 --
4360 !Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 193,00 

-
4410 !Podróże służbowe krajowe o.oo 

-
4440 !Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o.oo 

-
4700 !Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o.oo 

-
6050 !Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o.oo 

-
6060 !Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o.oo 

--
zem: I 32 056 953,86 
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